
TÍTULO: COMPROVAÇÃO DE EFICIÊNCIA IMUNOLÓGICA E DURABILIDADE DA VACINA V10 EM
RELAÇÃO AO PARVOVÍRUS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: Medicina VeterináriaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE JAGUARIÚNA - FAJINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ALINE CRISTINA MOLINAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RAQUEL TRÓPIA DE ABREUORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): BIOGAL, FABIANA VITALE, MARIANA BACCAGLINI, REGINA TAKAHIRA, VP
DIAGNÓSTICO
COLABORADOR(ES): 



1.RESUMO: O Parvovírus é um vírus que atinge principalmente o sistema 

gastrointestinal dos cães e de outros animais, capaz de causar o óbito do paciente, 

caso este contraia a doença, qual pode ser evitada por meio da imunização artificial. 

Comparar por meio desse estudo, a eficiência das doses vacinais contra o Parvovírus 

e comprovar a durabilidade da vacina, em anos.  A análise é quantitativa em escala 

de S-0 a S-6 na dosagem de anticorpos CPV por método DOT- ELISA em filhotes nos 

intervalos da primeira, segunda, terceira, e quarta dose da vacina; em adultos com 

protocolo anual em dia e em cães com a vacinação atrasada. Utiliza-se neste trabalho 

o kit VacciCheck - Biogal, sendo numericamente um total de 50 animais testados. 

Como parâmetro, todos os animais possuem todo o protocolo vacinal, com a vacina 

produzida pelo laboratório Pfizer e Zoetis – Vanguard Plus (V10). Os resultados 

obtidos até o momento, relatam que a quarta dose da vacina não mostra eficácia e 

que a mesma, possui durabilidade superior a 1 ano já que animais com dois, três, 

quatro anos sem serem vacinados, estão com titulação fortemente positiva para CPV.  

2. INTRODUÇÃO:  

A parvovirose canina atinge principalmente cães entre 6 semanas a 6 meses 

de idade (McCaw & Hoskins 2006).  

A imunização consiste no único meio efetivo de controle da doença na 

população canina. A maneira mais eficiente e mais frequentemente recomendada 

para a proteção do filhote é a administração da primeira dose na sexta semana de 

idade e no local onde a ninhada permanece. O protocolo de vacinação indicado pela 

literatura, e utilizado por médicos veterinários de maneira geral, consiste em três 

doses da vacina aplicada no filhote, iniciando-se entre seis a oito semanas de idade, 

em intervalos de 21 a 30 dias e revacinações anuais. A revacinação anual é 

recomendada, pois cães adultos podem desenvolver a doença. (Pereira, Angelo 

Leparini). 

Atualmente a revacinação anual de animais adultos contra cinomose, 

parvovirose e doenças adenovirais é cientificamente injustificado, profissionalmente 

obsoleto e eticamente questionável. Outros antígenos vacinais, no entanto, podem 

precisar de injeções anuais, ou até mais freqüentes. Revacinações devem ser 

realizadas levando em conta vários aspectos, como idade, raça, estilo de vida e 

situação epidemiológica, e defende a titulação de anticorpos circulantes antes da 



aplicação das doses de reforços a fim de não hiper estimular o sistema imunológico 

de forma desnecessária. (Horzinek ,2006). 

3.OBJETIVOS:  

Descobrir por meio de pesquisas junto à dados já comprovados cientificamente, 

a quantidade de anticorpos produzidos numa primeira vacinação; a quantidade 

produzida na segunda dose, terceira dose, quarta dose; e as doses anuais, para 

ressaltar, comprovar se essas, são realmente necessárias e como ajudam o animal a 

ser imune contra o Parvovírus.  

Comprovar em escala, a quantidade de anticorpos que o animal possui após 

ser imunizado, entre o intervalo dessas doses; nos cães adultos após protocolo de 

vacinação anual; e em cães com essa vacina atrasada por mais de um ano. 

Atestar que essa vacina tem durabilidade superior a 1 ano, que o protocolo 

vacinal utilizado pelos médicos veterinários hoje, necessita de uma atualização, pois 

há excesso de vacinação praticada em relação a esse vírus e outras cepas 

encontradas na V10.  

Estudos realizados em outros países como Europa e Estados Unidos já alegam 

essa maior durabilidade, além de que se pode afirmar, que a vacinação realizada em 

excesso resulta em problemas neurológicos e outras demais patologias ao longo da 

vida do animal e num maior descarte de embalagens farmacêuticas, agulhas, 

seringas, restos biológicos, resíduos depositados no meio-ambiente sem 

necessidade. 

Adaptar a clínica médica com a preservação ambiental em relação a 

integridade dos animais sem visar lucro farmacêutico e terapêutico. Prezar pela maior 

qualidade de vida do ser em questão, protegendo o seu bem-estar. 

5. METODOLOGIA: 

Dessa forma, irá realizar-se a dosagem de anticorpos pelo kit Vaccicheck, um 

teste rápido; num total de 50 cães, sendo estes: (20 filhotes) quais serão 

acompanhados nos seus ciclos vacinais durante o intervalo entre a primeira, segunda, 

terceira e quando houver, quarta dose; (30 cães adultos) que também serão 

acompanhados na vacinação anual de v10 e quando houver atraso na vacinação. 



6. DESENVOLVIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escala apresentada em Comb Scale da paciente Meg, SRD, 6 anos, 

castrada, qual possui dermatite atópica, lúpus benigno em região de focinho. Animal 

em revacinação anual, com última dose em 03/10/2017. Anticorpos para parvovírus 

em escala S>6, fortemente positivo, na antepenúltima casa de escala.  

Fonte: Acervo pessoal,2018. 

 

7.RESULTADOS PRELIMINARES: 

Até o presente momento, foram testados 6 filhotes em ciclo vacinal de primeira, 

segunda, terceira dose; 20 adultos no reforço anual e 10 adultos com a vacinação 

atrasada. Foi possível concluir até agora, que a vacina V10 Vanguard Plus, obtêm 

duração acima de 4 anos com escala S>5, e S>6 fortemente positiva para CPV 

vacinal, demonstrando que no final deste trabalho, pode-se concluir, que a 

revacinação anual não é necessária. Além disso, a quarta dose da vacina não possui 

diferença quantitativa com a terceira, não sendo, portanto, um diferencial. 
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